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Het besluit van de school om vanaf komend schooljaar het schoolkamp te 
beperken tot groep 8 heeft bij een aantal ouders teleurstelling opgeleverd. Ik 
heb kennisgenomen van de, vaak emotionele, reacties gezien de lange traditie 
die er is voor wat betreft het kamp naar Ameland.  
Wel is in de afgelopen jaren gebleken dat het organiseren van het kamp voor 
de groepen 5 tot en met 8 gaandeweg een te forse belasting is geworden voor 
de leerkrachten die mee gaan en de leerkrachten die de overige groepen 
moeten opvangen. Al voor mijn komst en dus onder mijn voorganger is intern 
gesproken over verandering van het kamp, maar tot besluitvorming daarover is 
het toen niet gekomen. Aangezien de leerkrachten veel extra uren vrijwillig 
maken om het kamp te kunnen organiseren zijn zij ook degenen die bepalend 
zijn of het kamp georganiseerd kan worden. Het besluit om tot aanpassing van 
het kamp te komen is aangedragen door nagenoeg het gehele schoolteam. Op 
basis van het grote draagvlak van het team heb ik de verantwoordelijkheid 
genomen om het besluit tot verandering van het kamp te nemen.  
 
Ilonka Waterloo 
 
 
Meer bewegen 
We hebben de afgelopen weken met de groepen 8 meegewerkt aan een 
onderzoek om het effect van een dagelijks beweegmoment op school op de 
taakgerichtheid te achterhalen. De uitslag hebben we nog niet. Wat we wel 
ervaren hebben is dat de leerlingen enorm genieten van de ingeplande 
beweegmomenten. 
 
Kamp 
Zoals altijd blijven er allerlei spullen na het kamp over. De spullen liggen bij het 
podium in de centrale hal dus wellicht zit er nog iets van uw kind tussen. 
 
 
Gevraagd 
We hebben, na eerdere oproepen, al veel spullen binnen maar we kunnen nog 
meer gebruiken voor het modderfeest op woensdagmorgen 27 juni voor de 
groepen 1 en 2. Wie kan ons helpen aan deze spullen? 
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